LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-03-11

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och
Lennart Hamberg samt justitierådet Stefan Johansson

Förebyggande av våld i nära relationer

Enligt en lagrådsremiss den 4 mars 2021 har regeringen
(Arbetsmarknadsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets
yttrande över förslag till

1. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
3. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),
4. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kansliråden
Mats Rundström och Charlott Sjögren.

Förslagen föranleder följande yttrande.
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Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

5 kap. 11 a §

Första stycket i bestämmelsen kan lämpligen utformas enligt
följande.

Till socialnämndens uppgifter hör att motverka fortsatta övergrepp från den
som utsätter eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp.

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

10 kap. 18 c §

Det föreslås en ny paragraf som ska innehålla sekretessbrytande
bestämmelser av innebörd att personal inom socialtjänsten och
hälso- och sjukvården ska få lämna uppgifter till Polismyndigheten
som rör en enskild eller en närstående till den enskilde i syfte att
förebygga att en enskild begår allvarligare vålds-, frids- eller sexualbrott mot den närstående till den enskilde.

Enligt remissen (s. 37) bör den föreslagna bestämmelsen inte
omfatta brott mot lagen (1982:316) om förbud mot könsstympning
av kvinnor. Regeringen noterar att den typen av brott redan
täcks för personer upp till 21 år genom den befintliga regleringen
i 10 kap. 18 a § offentlighets- och sekretesslagen. Under föredragningen har det kommit fram att detta uttalande inte anvisar en
heltäckande lösning på problemet. Frågan är om lagen om förbud
mot könsstympning bör anges i bestämmelsen (jfr 10 kap. 21 §
offentlighets- och sekretesslagen). I lagstiftningsärendet finns nu
inte tillräckligt underlag för att besvara frågan. Den får övervägas
ytterligare under den fortsatta beredningen.
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Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

